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Mötesanteckningar BEAst Logistikutskott 
BEAst AB. Webbmöte den 7 februari 2019. 

Deltagare. Följande företag var representerade: Peab/Lambertsson, Swedish Rental Association, 

Ramirent, Cramo, Skanska, Tyringekonsult, Equipment Loop samt BEAst. 

1. Inledning 
a. Ordföranden, Guillaume Caron, hälsade deltagarna välkomna till det första mötet i utskottet. 

Deltagarna presenterade sig och berättade om sina förväntningar. 

b. PF redogjorde för det regelverk om samverkan som tagits fram av styrelsen i BEAst. 

Dokumentet finns på https://beast.se/projekt/, till höger under Regelverk. 

c. Förslaget till arbetsbeskrivning för utskottet gicks igenom och godkändes. Det är publicerat 

på utskottets sida: https://beast.se/arbetsutskott/hyresutskott/.  

2. Planer och erfarenhet – diskussion  
a. Ordföranden berättade kort om standarden BEAst Supply Rental som togs fram under 2018 

och som kan laddas ned från https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/.  

b. Deltagarna redovisade vilka planer och erfarenheter de har av standarden. Av kunder har 

NCC kommit längst medan hyresföretagen ligger i startgroparna och avvaktar kundernas 

planer. 

c. PF informerade att meddelanden för Offertförfrågan och Offert nyligen publicerats och att 

dessa även uppfyller kraven vid hyresverksamhet. 

3. Equipment loop 
Simon Fogbring berättade om Equipment Loop, se https://www.equipmentloop.se/, som är en tjänst 

där hyrestagare får en översikt av hyresaffären. Man har, om så önskas, integrationer mot både 

kunder och uthyrare. I dagsläget stöder man inte BEAst-standard men är öppna att göra det vid 

önskemål. Man ser det också som enklare att kunna använda samma format oavsett part man ska 

integrera mot. Företaget grundades 2016 och har ett 100-tal projekt igång. Alla dessa skulle kunna 

tillämpa BEAst-standarden. 

4. Etablering av standarden i branschen – diskussion  
a. Mötet diskuterade vad som kan göras för att få igång tillämpning av BEAst Supply Rental. 

Även om en del är på gång behövs det åtgärder för att få igång piloter. 

b. Diskussion och slutsatser. Tänkbar aktivitetsplan: 

 Göra en ”att komma igång-lista” för att komma igång med BEAst Supply Rental. 

 Beskriva fördelarna, inte minst för kunderna. 

 Pilota på existerande projekt hos Equipment loop. 

 Ta upp spridningsfrågan för diskussion i BEAst styrelse. 

 Lyssna med icke-närvarande kunder med mål att få dem engagerade.  

 Reda ut vad som är ”problemet” med att komma igång och hur vi kan påverka det. 

 Fråga kunder ”om ett gemensamt gränssnitt där alla hyresleverantörer syns skulle 

lösa era problem”. 
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5. Övrigt och nästa möte 
a. Den 7 maj är det BEAst Årskonferens och ett program med inbjudan distribueras inom ett par 

veckor. 

b. Nästa möte den 9/4 kl 9-11 som webbmöte, se kallelse. 

Peter Fredholm, BEAst 


